
                                                                                                                                  

ZARZĄDZENIE NR   4/2022 
 WÓJTA GMINY WIERZBICA 

z dnia   31 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia   maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku  za kształcenie 

nauczycieli,zatrudnionych w zespołach /szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Wierzbica 

 

Na podstawie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r., 

poz. 1762) oraz § 2, § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 

celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 

branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz.1653), po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 70a ustawy – 

Karta Nauczyciela, nauczycieli  zespołów/szkół/przedszkoli dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wierzbica przeznacza się na: 

1)   koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych 

odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2)   koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły 

wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli. 

2. Dokonuje się podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w następujący sposób: 

1)   Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Wierzbicy – 30 000,00 zł 
2)   Zespół Szkolno Przedszkolny w Rudzie Wielkiej – 10 900,00 zł 

3)   Zespół Szkolno Przedszkolny w Zalesicach – 5 800,00 zł 
4)   Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej – 4 600,00 zł 

5)   Zespół Szkolno Przedszkolny w Łączanach – 5 700,00 zł 
6)   Zespół Szkolno Przedszkolny w Polanach – 6 200,00 zł 
7)   Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Wierzbicy – 4 000,00 zł 

 

 

 



§ 2 

1. W porozumieniu z dyrektorami szkół/zespołu/przedszkoli ustala się maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli 

za kształcenie nauczycieli w wysokości: 

1)   1000 zł za semestr dla nauczycieli studiujących; 

2)   400 zł za semestr dla nauczycieli odbywających kursy kwalifikacyjne; 

3)   do 100% ponoszonych opłat, jednak nie więcej niż 500,00 zł jednorazowo za 

indywidualne szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria, konferencje 

szkoleniowe; 
4)   100% ponoszonych opłat za szkolenia Rad Pedagogicznych w szkołach/zespołach/ 

przedszkolach;     
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 może być przyznane przede wszystkim na 

studia z zakresu: 
1)   diagnoza i terapia pedagogiczna; 

2)   logopedia; 

3)   informatyka; 

4)   chemia; 

5)   wychowanie do życia w rodzinie; 

7)   wczesne nauczanie języka angielskiego; 

8) psychologia; 
9) pedagogika specjalna; 

10)edukacja dla bezpieczeństwa; 
11)bibliotekoznawstwo. 

                                                                             § 3 

1. Prawo do dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego mają 

nauczyciele zatrudnieni w szkołach/zespołach/przedszkolach, w tym zajmujący 

stanowiska kierownicze.   
2. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego składają do dyrektora szkoły/zespołu/przedszkola wniosek, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Dyrektorzy szkół/zespołu/przedszkoli ubiegający się o dofinansowanie dokształcania i 

doskonalenia zawodowego składają do Wójta Gminy Wierzbica wniosek, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Dyrektorzy szkół/zespołu/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbica składają 

do dnia 31 października danego roku do Wójta Gminy Wierzbica za pośrednictwem 

Kierownika Referatu Oświaty w Gminie Wierzbica wniosek o dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli  w następnym roku kalendarzowym, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4 

1. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na podstawie  którego 

można jednoznacznie stwierdzić podjęcie, kontynuację lub ukończenie danej formy 

kształcenia lub doskonalenia zawodowego w 2022 roku. 
2. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od posiadanych środków na ten cel. 

3. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku budżetowym 2022.    



§ 5 

1. W przypadku gdy nauczyciel zatrudniony jest w dwóch (lub więcej) szkołach 

prowadzonych przez Gminę Wierzbica dofinansowanie do tego samego kierunku 

studiów lub tej samej formy doskonalenia przysługuje tylko w jednej szkole (w szkole 

która jest głównym miejscem zatrudnienia). 

2. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie 

przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz 

korzystania z urlopu dziekańskiego. 

3. Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, 

zobowiązuje nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje równolegle na więcej niż jednym kierunku 

dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich, zadeklarowany przez nauczyciela. 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół/zespołów/przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Wierzbica. 

§ 7 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty w Gminie 

Wierzbica. 

                                                                         § 8 

Traci moc Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 maja 2021 roku w 

sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat zatwierdzenia regulaminu przyznawania 

dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Wierzbica. 

 § 9 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Dulias 


